
Bezpieczne Wakacje 2020 
 

Bezpieczne wakacje – Pamiętajmy o zasadach związanych z COVID – 19: 

- bezpieczny dystans 

 - maseczki 

- higiena: częste mycie rak, kichanie w rękaw, rękawiczki w sklepach. 

 

1. Rower i wrotki 
 Pamiętaj, że jezdnia nie jest placem zabaw! Zachowaj na niej wyjątkową 

ostrożność 

 Korzystaj ze ścieżek rowerowych; jeżeli jedziesz po jezdni, uważaj na 

znajomość przepisów ruchu drogowego;  

 Zabezpieczaj rower przed kradzieżą 

 Nie pożyczaj roweru nieznajomym 

 Pamiętaj, że unikniesz urazów, jeśli będziesz zakładał kask ochraniający głowę 

 Uważaj podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystaj z przejść dla pieszych 

 Przed skrzyżowaniami, wyjazdami z podwórek i bocznych ulic trzymaj zawsze 

dłoń na hamulcu. 

 Nie wymuszaj pierwszeństwa przejazdu. 

 Sygnalizuj odpowiednio wcześnie wszystkie skręty. 

 Pamiętaj o ochraniaczach i kasku jeżdżąc na rolkach 

 

2. Nad wodą 
 Pamiętaj, że kąpiemy się tylko w miejscach wyznaczonych i oznakowanych 

 Nigdy nie skacz do wody w miejscach, których dna nie znasz 

 Nie wchodź do wody po posiłku 

 Zawsze słuchaj poleceń ratownika 

 Kąp się w miejscach dozwolonych pod opieką rodziców 

 W wodzie zachowuj się ostrożnie i nie utrudniaj kąpieli innym 

 Nie zaśmiecaj plaży, dbaj o jej czystość 

 Zapoznaj się z regulaminem kąpieliska i przestrzegaj Go 

 

3. Dbając o swoje bezpieczeństwo 
 Na zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od jezdni i wykopów 

 Nie niszcz i nie zaśmiecaj otoczenia, dbaj o środowisko 

 Rozpalaj ogniska tylko w miejscach do tego przeznaczonych 

 Mów zawsze rodzicom, dokąd wychodzisz, po zmroku nie wychodź bez opieki 

osoby dorosłej 

 Gdy jesteś sam w domu, nie otwieraj drzwi obcym 

 Nie korzystaj z propozycji jazdy samochodem (lub spaceru) z nieznajomymi 

 Uczestnicząc w pracach polowych zawsze zachowaj ostrożność 



 Nie zbliżaj się do obcego psa, nie dotykaj go, nawet jeśli robi wrażenie 

łagodnego 

 

4. Wakacje w górach 
 Wybierając się w podróż po górskich szlakach należy zaopatrzyć się w dobre 

buty i ubranie. 

 Pamiętaj, żeby nie wyruszać w góry bez opieki dorosłych. 

 Co ważne pogoda w górach może zmienić się niezwykle szybko, silny wiatr 

halny może utrudnić poruszanie się, a także doprowadzić do szybkiego 

wyziębienia organizmu, z kolei słońce to ryzyko odwodnienia oraz poparzeń 

słonecznych. 

 Ruszając ze schroniska dla własnego bezpieczeństwa warto powiedzieć dokąd 

idziemy i jakimi szlakami, zapamiętaj numer alarmowy GOPR. 

 Wyruszaj w góry rankiem, gdyż pogoda najczęściej psuje się po południu. 

 Miej ze sobą na wszelki wypadek latarkę, plandekę przeciwdeszczową oraz 

ciepłe ubrania, nawet jeśli jest lato. 

Zasady bezpiecznego przebywania na słońcu 

 Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu. 

 Noś nakrycia głowy i okulary słoneczne (UWAGA! Noszenie ciemnych 

okularów bez filtra jest szkodliwe. Źrenica, do której dochodzi mniej światła, 

rozszerza się, dzięki czemu do wnętrza oka wnika więcej promieni UV). 

 Chroń się w cieniu w godzinach południowych. 

Wakacje w domu 

Zabawa 

 Mieszkanie jest wspaniałym miejscem do organizowania ciekawych, 

bezpiecznych zabaw. 

 Pamiętaj jednak, że są rzeczy, których musisz się bezwzględnie 

wystrzegać w swoich zabawach. 

Są to: 

1) gaz – możesz się nim zatruć lub spowodować wybuch, 

2) prąd elektryczny – może Cię porazić, 

3) ogień – możesz spowodować pożar, 

4) woda – możesz zalać mieszkanie, 



5) ostre przedmioty – grożą zranieniem, 

6) lekarstwa – możesz się nimi zatruć. 

Obcy puka do Twoich drzwi 

 Zawsze, gdy usłyszysz dzwonek lub pukanie do drzwi sprawdź, kto to. Wyjrzyj 

przez okno lub spójrz przez wizjer w drzwiach. Jeżeli jest to osoba, której nie 

znasz: Nie otwieraj drzwi!!! 

 Przygotuj kartkę z najważniejszymi numerami telefonów, pod które możesz 

zadzwonić w razie potrzeby. Jeżeli nie masz w domu telefonu, a coś Ci zagraża 

– zaalarmuj sąsiadów! 

WAŻNE TELEFONY 

112 – telefon alarmowy służb ratowniczych 

997 – telefon alarmowy Policji 

998 – telefon alarmowy Straży Pożarnej 

999 – telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego 

601 100 100 – telefon alarmowy WOPR 

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

 



Gdziekolwiek planujemy się wybrać, pamiętajmy o naładowaniu przed 

wyjściem telefonu lub noszeniu ze sobą przenośnej ładowarki typu power 

bank – tym bardziej, jeśli planujemy dłuższą wędrówkę, spacer, podróż. 

Dodatkowo zawsze miejmy w telefonie zapisane numery alarmowe, a także 

w odpowiedni sposób zapisane numery bliskich osób. Przed imieniem 

bliskiej osoby powinno znaleźć się słowo „ICE”. Jest to znak dla 

ratowników medycznych, kogo poinformować w razie wypadku. 

 

Pamiętaj, że żadna zasada nie daje 100% szans na uniknięcie 

zagrożeń, ale z pewnością zmniejsza, możliwość stania się 

ofiarą. 

 

 

 

 

  


